
ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU 
Mucosolvan long effect 75 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 
 
 
LÉČIVÁ LÁTKA: ambroxoli hydrochloridum 75 mg v 1 tobolce s prodlouženým uvolňováním. INDIKACE: 
Mukolytická léčba akut. a chron. bronchopulmonálních onemocnění, která jsou spojena s abnormální sekrecí 
hlenu a poruchou jeho transportu. Pro dospělé. DÁVKOVÁNÍ: 1 tobolka 1× za 24 h, ráno nebo večer. U pac. 
s poruchou funkce jater nebo ledvin není nutná úprava dávkování. Při léčbě akut. respiračních onemocnění je 
třeba poradit se s lékařem, pokud se příznaky nezlepší nebo se v průběhu léčby zhorší. KONTRAINDIKACE: 
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ: Byla 
zaznamenána hlášení závažných kožních reakcí, např. erythema multiforme, Stevensův-Johnsonův 
syndrom/toxická epidermální nekrolýza a akut. generalizovaná exantematózní pustulóza. Při poškození funkce 
ledvin nebo těžké hepatopatii lze užívat pouze po konzultaci s lékařem. U těžké ren. nedostatečnosti lze 
očekávat kumulaci metabolitů ambroxol-hydrochloridu vytvořených v játrech. INTERAKCE: Podávání 
společně s ATB (amoxicilin, cefuroxim, erythromycin) vede ke zvýšení koncentrace ATB 
v bronchopulmonálním sekretu a ve sputu. Nebyly hlášeny žádné klinicky závažné nežádoucí interakce s 
jinými léky. TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ: Platí obecné zásady užívání léků během těhotenství. Zvláště v 1. 
trimestru není užívání přípravku doporučeno. Nedoporučuje se užívat při kojení. ÚČINKY NA SCHOPNOST 
ŘÍDIT A OBSLUHOVAT STROJE: Neexistuje žádný důkaz o vlivu přípravku na schopnost řídit a obsluhovat 
stroje. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: Časté: nauzea. Méně časté: průjem, zvracení, dyspepsie, bolesti břicha. 
PŘEDÁVKOVÁNÍ: Příznaky se shodují se známými nežádoucími účinky přípravku a mohou vyžadovat 
symptomatickou léčbu. UCHOVÁVÁNÍ: Uchovávat při teplotě do 30 °C. DOBA POUŽITELNOSTI: 3 roky. 
VELIKOST BALENÍ: 20 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O 
REGISTRACI: Do 30. 6. 2021: sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6. Od 1. 7. 2021: 
Opella Healthcare Czech s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika. REGISTRAČNÍ 
ČÍSLO: 52/141/91-C. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTŮ: 11. 5. 2021. Přípravek je volně prodejný a není 
hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před výdejem či podáním se seznamte s úplnou 
informací o přípravku. 
 


